
భర్త ృహరి - 
           సుభాషితాలు 
                          ఏనుగు లక్ష్మణకవి 

చదువరి 

డా.రామక పాండుర్ాంగ శర్మ 



చ.   మకర్ ముఖాంతర్స్థ మగు మాణికమున్ బెకిలాంపవచ్చు; బా 
    యక చలదూరిమకా నికర్మై న మహోదధి దాటవచ్చు; మ 
    స్త కమున బూవుదాండవలె స్ర్పమునై న భరిాంపవచ్చు; మ 
   చ్చుక ఘటియాంచ్చ మూర్ఖ జన చ్చతత ము దెలప నసాధ్య మేరికిన్ 

 

  పర స్హయ మణిముదధ రేనమకర్ వకర  దాంష్్టరాంతరాత ; 
స్ముదర మపి స్ాంతరేతపరచలదూరిమ మాలాకులమ  । 

భుజాంగమపి కోపితాం శిర్సి పుష్పవదాధ ర్యేత ; 
న తు పర తినివిష్్ మూర్ఖ  జన చ్చతత మారాధ్యేత  ॥ 
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మూర్ఖఖ ని ఒపిపాంచడాం 



• తే.గీ. తివిరి యసుమున తై లాంబు తీయవచ్చు; 
        దవిల మృగతృష్ణ లో నీర్ఖ దార వవచ్చు; 
        దిరిగి కుాందేటికొముమ సాధిాంచవచ్చు; 
        చేరి మూర్ఖఖ ల మనసు ర్ాంజాంప లేము 

 

• లభేత సికతాసు తై లమపి యతనతః పీడయన్ ; 
పిబేచు మృగ తృషిణ కాసు స్లలాం పిపసారిితః । 
కదాచ్చదపి పర్యటన్  శశ విష్టణమాసాదయేత ; 
న తు పర తినివిష్్ మూర్ఖ  జనచ్చతత మారాధ్యేత  ॥ 
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మూర్ఖఖ ని మపిపాంచడాం 



• చ.  తలవి యొకిాంత లేని యెడ దృపుత డనై  కరి భాంగి స్ర్వముాం 
       దెలసితి నాంచ్చ గరివతమతిన్ విహరిాంచ్చతిిఁదొలి ; యప్పుడు 
       జవల మతులెై న పాండితుల స్నినధి నిాంచ్చక బోధ్శాలనై  
       తలయనివాడనై  మలిఁగితిాం, గతమయెయ నితాాంత గర్వమున్! 

 

• యదా కిాంచ్చద జో్ఞఽహాం గజ ఇవ మదాాంధ్ః స్మభవాం 
తదా స్ర్వజో్ఞఽస్మమతయభవ దవలపత ాం మమ మనః । 
యదా కిాంచ్చతికాంచ్చదుుధ్జన స్కాశాదవగతాం 

తదా మూర్ఖఖ ఽస్మమతి జవర్ ఇవ మదో మే వయపగతః ॥ 
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మూర్ఖ   పదధ తి 



• శా. ఆకాశాంబున నుాండి శాంభుని శిర్ాం; బాందుాండి శీతాదిర , సు 
      శ్లి కాంబెై న హిమాదిర  నుాండి భువి; భూలోకాంబునాందుాండి య 
      స్తత కాాంబోధిిఁ; బయోధి నుాండి పవనాంథోలోకముాం జేరె గాం 
      గాకూలాంకష్! పెకుక భాంగులు వివేకభర ష్ఠ  స్ాంపతముల్!  

 

• శిర్ః శార్వాం స్వరాాతపశుపతి శిర్స్త ః క్షితిధ్ర్ాం 
మహీధ్రర దుతుత ాంగాదవనిమవనేశాుపి జలధిమ  । 

అధో గాంగా సేయాం పదముపగతా స్తత కమథవా 
వివేక భర ష్్టనాం భవతి వినిపతః శతముఖః ॥ 
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వివేకభర ష్్టలు 



• ఉ. భూష్లుగావు మర్ఖత యలకు భూరిమయాంగద తార్హార్ముల్; 
     భూషిత కేశపశ మృదు పుష్ప సుగాంధ్ జలాభిషేకముల్ 
    భూష్లుగావు; పూర్ఖష్టని భూషితుజేయు పవితర  వాణి; వా 
    గ్భూష్ణమే సుభూష్ణము; భూష్ణముల్ నశియాంచ్చననినయున్ . 

 

• కేయూరాణి న భూష్యాంతి పుర్ఖష్ాం; హారా న చాందోర జ్వలా; 
న సాననాం; న విలేపనాం; న కుసుమాం; నలాంకృతా మూర్ధ జః । 

వాణ్యయకా స్మలాంకర్ఖతి పుర్ఖష్ాం య స్ాంస్కృతా ధ్రర్యతే, 
క్షీయాంతేఽఖిల భూష్ణాని స్తతాం, వాగ్భూష్ణాం భూష్ణమ  ॥ 
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వాగ్భూష్ణాం 



• ఉ.  విదయ నిగ్భఢ గుపత మగు వితత ము; రూపము పూర్ఖష్టళికిన్; 
      విదయ యశసుు; భోగకరి; విదయ గుర్ఖాండు; విదేశ బాంధుడున్; 
      విదయ విశిష్్ దెై వతము; విదయకు సాటి ధ్నాంబు లేదిలన్; 
      విదయ నృపల పూజతము; విదయనఱాంగని వాడు మర్ఖత యడే. 

 

• విదాయ నమ నర్స్య రూపమధికాం; పర చఛననగుపత ాం ధ్నాం; 
విదాయ భోగకరీ; యశః సుఖకరీ; విదాయ గురూణాాం గుర్ఖః । 

విదాయ బాంధుజనో విదేశ గమనే; విదాయ పరా దేవతా; 
విదాయ రాజసు పూజయతే, న హి ధ్నాం; విదాయ విహీనః పశుః ॥ 
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విదాయ ధ్నాం 



• ఉ.  గార స్ము లేక సుు కికన, జరాకృశమై న, విశీర్ణ మై న, సా 
      యస్మునై న, నష్్ర్ఖచ్చ యెై నను, బార ణభయర్త మై న, ని 
       సార స్ మదేభకుాంభ పిశిత గర హ లాలస్ శీల సాగర హా 
      గ్రర స్ర్ భాస్మానమగు కేస్రి జీర్ణ తృణాంబు మేయునే? 

 

• క్షుత క్షామోఽపి జరాకృశ్లఽపి శిథిలపర యోఽపి కష్్టాం దశామ  
ఆపనోనఽపి విపనన దీధితిర్పి పర ణ్యష్ట నశయతువపి । 

మతేత భేాందర  విభినన కుాంభ పిశిత గార సై క బదధ  స్పృహః 
కిాం జీర్ణ ాం తృణమతిత  మాన మహతామగ్రర స్ర్ః కేస్రీ ॥ 
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అభిమానవాంతుడు 



• ఉ. ఆపదలాందు ధై ర్య గుణ; మాంచ్చత స్ాంపదలాందుిఁ దాలమయున్; 
     భూప స్భాంతరాళమునిఁ బుష్కల వాకుతుర్తవ; మాజ బా 
     హా పటు శకిత యున్; యశమునాం దనుర్కిత యు; విదయ యాందు వాాం 
    ఛా పరివృదిధ యున్; బర కృతి సిదధ  గుణాంబులు స్జ్నళికిన్  

 

• విపది ధై ర్యమథాభుయదయే క్ష్మా 
స్దసి వాకపటుతా యుధి వికర మః । 

యశసి చాభిర్ఖచ్చర్వయస్నాం శుు తౌ 
పర కృతి సిదధ మిదాం హి మహాతమనమ  ॥ 
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స్జ్నుల గుణాలు 



• మ. తమ కార్యాంబుిఁ బరితయజాంచ్చయుిఁ బరార్థ  పర పకుల్ స్జ్నుల్; 
      తమ కార్యాంబు ఘటిాంచ్చచ్చన్ బర్ హితార్థ  వాయపృతుల్ మధ్యముల్; 
      తమకై  యనయ హితార్థ  ఘాతుక జనుల్ దెై తుయల్; వృధ్రనయర్థ  భాం 
      గము గావిాంచెడివార్ లెవవరొ యెఱాంగన్ శకయమే యేరికిన్?  

 

• ఏతే స్తుపర్ఖష్టః పరార్థ  ఘటకాః సావరాథ న్  పరితయజయ యే 
సామానయసుత  పరార్థ ముదయమ భృతః సావరాథ విర్ఖధేన యే । 

తేఽమీ మానుష్ రాక్ష్సాః పర్హితాం సావరాథ య నిఘనాంతి యే 
యే తు ఘనాంతి నిర్ర్థ కాం పర్హితాం తే కే న జనీమహే ॥ 
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పర్ఖపకార్ఖలు 



• శా.  ఆర్ాంభిాంపర్ఖ నీచమానవులు విఘానయస్ స్ాంతర సుత లెై ; 
       యర్ాంభిాంచ్చ పరితయజాంతుర్ఖర్ఖ విఘానయతుత లెై  మధ్యముల్; 
       ధీర్ఖల్ విఘననిహనయ మానులగుచ్చన్ ధ్ృతుయననతోతాుహులెై  
       పర ర్బాధ ర్థ ము లుజ్గిాంపర్ఖ సుమీ! పర జోనిధుల్ గావునన్ 

 

• పర ర్భయతే న ఖలు విఘనభయేన నీచెై ః 
పర ర్భయ విఘననిహతా విర్మాంతి మధ్రయః । 

విఘై నః పునః పునర్పి పర తిహనయమానః 
పర ర్బధ ముతత మ జన న పరితయజాంతి ॥ 
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ధీర్ఖలు 



• చ. ఒకచో నేలను బవవళిాంచ్చ; నొకచో నొపపర్ఖిఁ బూసజ్పెై ; 
      నొకచోశాకము లార్గిాంచ్చ; నొకచో నుతకృష్్ శాలోయదనాం; 
      బొకచో బొాంత ధ్రిాంచ్చ; నొకొకక తఱిన్ యోగాయాంబర్ శ్రర ణి; లె 
      కకకు రానీయడు కార్యసాధ్కుడు దుఃఖాంబున్ సుఖాంబున్ మదిన్  

 

• కవచ్చతపృథ్వవశయయః కవచ్చదపి చ పర్యాంకశయనః 
కవచ్చచాఛకాహార్ః కవచ్చదపి చ శాలోయదన ర్ఖచ్చః । 

కవచ్చతకాంథాధ్రరీ కవచ్చదపి చ దివాయాంబర్ధ్ర్ఖ 
మనస్మవ కారాయరీథ  న గణయతి దుఃఖాం న చ సుఖమ ॥ 
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కార్యసాధ్కులు 



•   క. కాందుకము వోలె సుజనుడు  

         గిర ాందాంబడి మగుడ మీిఁదికిననగయుిఁజుమీ ! 

         మాందుడు మృతిపాండము వలె 

         గిర ాందబడి యడగి యుాండుిఁగృపణతవమునన్ 

 

యథా కాందుకపతే నో తపత తాయర్యః పత ననపి । 
తథా తవనర్యః పతతి మృతిపాండపతనాం యథా ॥ 
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స్జ్నుడు 



Academy.Teluguthesis.com 

వారి స్మర్పణ 

 

ధ్నయవాదములతో … 
 

డా.రామక పాండుర్ాంగ శర్మ 
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ఈ పఠము…. 


